
FDO ry jäsenkirje, joulukuu 2018 

Aivan upea vuosi takana niin kotimaisten kuin arvokisojenkin osalta! Kiitos kaikille jäsenille, kilpailijoille, 

koreografeille ja huoltojoukoille! 

Tässä jäsenkirjeessä: 

1. Uusi nettisivu, jäsenrekisteri, kilpailujärjestelmä 

2. Jäsen-, kilpailulupa- ja osallistumismaksut 2019 

3. Urheiluvakuutus 2019 

4. Performing Arts IKM ja SM karsinta I 2019 Oulussa 

5. EM Hip Hop 2019 siirtyy 

6. Vapaaehtoisia haetaan Performing Arts 2 -karsintaan Helsinkiin 16.-17.3.2019 

7. Toimisto kiinni vuodenvaihteessa 

 

1. Uusi nettisivu, jäsenrekisteri, kilpailujärjestelmä 

FDO ry uusii nettisivun, jäsenrekisterin ja kilpailujärjestelmän vastaamaan yhdistyksen hienon 

kasvun vaatimuksia. Muun muassa maksu- ja ilmoittautumistoiminnot pysyvät hyvin 

samankaltaisina, mutta ulkoasu muuttuu. Pidämme teidät ajan tasalla kaikista mahdollisista 

muutoksista. OTA HALUTESSASI MAKSUHISTORIASTI TALTEEN esim kuvakaappauksena. 

Jäsennumerot ja osoitteet säilyvät, mutta maksuhistoria katoaa. Alaikäisten tulee käydä lisäämässä 

huoltajan tiedot. 

 

2. Jäsen-, kilpailulupa- ja osallistumismaksut 2019 

Nämä aukeavat 2.1.2019. Eli tervetuloa maksamaan sen jälkeen kalenterivuosikohtainen 

jäsenmaksu 10 euroa, kalenterivuosikohtainen kilpailulupamaksu 20 euroa sekä kilpailukohtaiset 

osallistumismaksut 30 euroa. Kaikki maksut ovat henkilökohtaisia ja per jäsen/kilpailija. 

 

3. Urheiluvakuutus 2019 

Kun olet maksanut FDO:n jäsenmaksun, voit ottaa jäsenille tarjottavan edullisen 

urheiluvakuutuksen FDO:n lajeihin (treenit ja kilpailut koti- ja ulkomailla max 3 kk). A-vakuutus on 

18-vuotta ja vanhemmille, B1 on 12-17 vuotiaille ja B2 on alle 12-vuotiaille ja tämä kattaa kaikki 

muutkin urheilulajit, ei vain FDO:n lajeja. H-vakuutus on edullinen FDO:n lajien harrastajille, joka ei 

sisällä kilpailuja. Mutta jäsenmaksulla ja H-vakuutuksella olet vakuutettu FDO:n lajeissa treeneissä. 

 

4. Performing Arts IKM ja SM karsinta I Oulussa 9.-10.2.2019 

Jäsen-, osallistumismaksut sekä teosilmoittautuminen auki 1.1.-16.1.2019! Musiikin lataus 

teosilmon yhteydessä tai ennen 24.1.2019 

 

5. EM Hip Hop 2019 siirtyy 

EM Hip Hop 2019 -kilpailut on siirretty 16.-19.5.2019 Riminille Italiaan. Pysy ajan tasalla virallisesta 

vahvistuksesta www.ido-dance.com – calendar – competitions – 2019. 

 

6. Vapaaehtoisia haetaan Performing Arts 2 -karsintaan Helsinkiin 16.-17.3.2019 

Toiset Performing Arts -karsinnat pidetään 16.-17.3. Viikin normaalikoululla. Haemme 

vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin varmistamaan hienon ja onnistuneen karsinnan. Koulutamme 

vapaaehtoiset tehtäviin n viikko ennen karsintaa. Jos olet käytettävissä 0,5-2 päivää, niin laita 

viestiä toimisto(at)fdo.fi 

http://www.ido-dance.com/


 

7. Toimisto kiinni vuodenvaihteessa 

Olemme kiinni ja joululomalla 24.12.-30.12. Sen jälkeen 31.12.-6.1. toimiston tavoittaa arkisin 

puhelimitse ja sähköpostitse. Ota huomioon, että myös muut yhdistyksen luottamushenkilöt 

lataavat akkuja tulevaa kevättä varten tuossa vuodenvaihteessa. 

 

FDO ry toivottaa kaikille jäsenilleen ja heidän perheilleen erittäin ansaittua ja Hienoa Joulua sekä 

Tanssillista Uutta Vuotta! 

 

FDO ry, tiedotusjaosto 


